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RESUMO
Trabalho concretizado por uma equipe de multiprofissional da Secretaria de Meio Ambiente,
Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária e Ambiental) e Secretaria da Agricultura de São
Gonçalo do Amarante/RN, onde buscou mostrar os impactos ambientais causados através da
criação irregular e desordenada de suínos na Bacia Hidrográfica do Rio Golandim no
Município de São Gonçalo do Amarante – RN. Onde foram realizadas vistorias técnicas em
campo alimentando assim um banco de dados sobre a situação da região. Procurou-se
esclarecer a atual condição da atividade suinícola, uma vez que esta atividade está presente na
maioria das propriedades rurais do município e parte em áreas de expansão urbana,
empregando basicamente mão-de-obra familiar e constituindo-se em fonte de renda. Embora
trazendo benefícios para o produtor, a criação de suínos nesta bacia não utiliza práticas que
garantam um destino adequado aos dejetos.
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SWINE CREATION IN IRREGULAR AREA NEXT CATCHMENT-BASIN TO THE
RIVER GOLANDIM IN THE CITY OF IS SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN

ABSTRACT
Work achieved by a multidisciplinary team of the Secretariat Environment, Ministry of Health
(Health Surveillance and Environmental) and Department of Agriculture of São Goncalo do
Amarante/RN, which sought show the environmental impacts caused by the inappropriate
creation of pigs in river catchment-basin Golandim the City São Gonçalo do Amarante - RN.
Where were conducted technical surveys field thus fueling a database on the situation in the
region. Sought to clarify the current status of pig activity, since that this activity is present in
most of rural properties municipality and in the areas of urban expansion, using basically
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benefits for the producer, the production of pigs in this basin does not use practices to ensure
a satisfactory solution to waste.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho envolveu uma equipe de multiprofissionais que teve por objetivo
tecer algumas considerações sobre os efeitos relacionados aos dejetos provenientes da
suinocultura, através de visitas em campo e pesquisas realizadas no município de São
Gonçalo do Amarante-RN, no que se refere aos impactos ao meio ambiente em relação à
Bacia Hidrográfica do Rio Golandim. Segundo informações do IBGE (Censo 2007), o
município de São Gonçalo do Amarante localiza-se na Zona do Litoral Oriental do Estado do
Rio Grande do Norte, possui uma área de 251 km2, com a altitude de sua Sede em 15 metros,
e uma população de 80.737 habitantes. A lei de criação do município nº 2.323 data de
11/12/1958 onde foi desmembrado do município de Macaíba, com um índice de
desenvolvimento humano em torno de 0,694, com esperança de vida ao nascer de 69.105.
As principais atividades desenvolvidas no município são baseadas na agropecuária,
pesca, extração vegetal, extração mineral e silvicutura, com destaque, entre elas, à
suinocultura, criação de gado, também temos neste município a atividade de extração de areia,
argila e em algumas comunidades a extração de pedras. A área industrial do município
também tem bastante influência na economia e no meio ambiente local, sendo composto por
indústrias têxteis e indústrias alimentícias os quais empregam boa parte da população do
município.
O Rio Golandim o qual percorre as terras do Município de São Gonçalo do Amarante
é um exemplo da influência do homem sobre os recursos ambientais. Poluído por dejetos
industriais, por resíduos sólidos das mais variadas atividades, e ainda impactado pela
supressão de parte de sua mata ciliar devido à expansão urbana no local, o rio se encontra em
um estado delicado onde a menos de uma década encontrava-se praticamente morto. Muito já
se denunciou sobre os crimes praticados com o Golandim.
A realidade evidenciada pelos fatos e pela imprensa, mostra que o Brasil não cumpre,
da forma desejada, uma Política Nacional de Recursos Hídricos, apesar de toda a legislação
existente. A ausência de gerenciamento, o pouco caso com os mananciais de água potável, a
reiterada poluição de rios, mares, lagoas e lagos, a contaminação do lençol freático, etc., são
realidades presentes no dia-a-dia, com pouca ou nenhuma interferência dos poderes públicos.
Permite-se uma silente e desastrosa destruição do patrimônio hídrico nacional, com prejuízos
imensuráveis (MAFRA, 2005).
A avaliação da qualidade das águas é um problema universal, que exige sérias
atenções das autoridades sanitárias e órgãos de saneamento, a fim de preservar a qualidade

dos mananciais, da água de consumo e a saúde da população, uma vez que a água pode atuar
como veículo de transmissão de agentes de doenças infecciosas e parasitárias. Água potável é
aquela com qualidade adequada ao consumo humano, segundo a PORTARIA Nº 36
(GABINETE DO MINISTÉRIO, 01/90).
Por ser um bem essencial e limitado, torna-se indispensável gerir a água, assegurar a
conservação o meio ambiente e dos recursos naturais pela valorização da água e dos meios
hídricos, controlando a utilização e disposição da mesma no meio ambiente depois de
requerida pelas diferentes atividades, visando sempre ao múltiplo aproveitamento que venha
ao encontro do desenvolvimento sustentável. A Bacia Hidrográfica se constitui na unidade
mais adequada para o planejamento e gestão dos recursos hídricos. A administração desses
recursos torna-se imprescindível e requer fundamentos teóricos, legais e institucionais (ASSIS,
2004).

2. METODOLOGIA

2.1 Material e Métodos

A metodologia aplicada no decorrer deste estudo compreendeu levantamento de
dados, através de trabalhos em campo e levantamentos bibliográficos executados por
funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, no período de abril a maio de
2009. Onde foram realizadas pesquisas, com o auxílio da Secretaria de Saúde (Vigilância
Sanitária e Ambiental) e Secretaria da Agricultura de São Gonçalo do Amarante/RN,
objetivando-se tomar conhecimento da atual situação das propriedades que possuem atividade
suinícola no município.
2.2 Caracterização da Área em Estudo

São Gonçalo do Amarante é delimitado ao norte pelos municípios de Extremoz e
Ceará Mirim, ao sul por Macaíba, a leste por Natal e oeste por Ielmo Marinho. O acesso ao
município se dar pela RN 160, à área em estudo encontra-se em torno dos pontos de
coordenada UTM x = 245621.9784 y = 9362269.7636 (Datum SAD 69) zoneada no mapa
(ver mapa 01).
A região possui um clima tropical chuvoso com verão seco, e uma temperatura
media anual de 27ºC, tendo uma população em torno de 80.737 mil habitantes, com uma
tacha de urbanização de 14.11%, e taxa de alfabetização em torno de 78%. O município
possui 48% da sua população inserida na linha de pobreza ganhando até 1 salário mínimo.
A Bacia Hidrográfica pode ser entendida como um conjunto de terras drenadas por
um rio principal e seus afluentes. A noção de bacia hidrográfica inclui naturalmente a
existência de nascentes, divisores d’água, cursos d’água principais, afluentes, subafluentes,
etc. O conceito de bacia hidrográfica deve incluir também noção de dinamismo, por causa das
modificações que ocorrem nas linhas divisórias de água sob o efeito dos agentes erosivos,
alargando ou diminuindo a área da bacia. A região relacionada neste estudo trata-se da Bacia
Hidrográfica do Rio Golandim, localizada no município de São Gonçalo do Amarante-RN. O
Rio Golandim desemboca no Rio Potengi.

MAPA 01: Criação de suínos em áreas irregulares próximos a bacia hidrográfica do Rio Golandim

3. LEGISLAÇÃO E O MANEJO DOS DEJETOS DA SUINOCULTURA
De acordo com a Lei Complementar Nº 049, de 17 de Julho de 2009, referente ao
Plano Diretor Participativo do Município de São Gonçalo do Amarante, no seu Art. 48:
As zonas de proteção ambiental – ZPA estão previstas em lei específica do
Município e no Código Municipal de Meio Ambiente, devendo compor o patrimônio
ambiental da porção territorial do município, sendo a principal estratégia de proteção
ambiental a ser definida na política municipal de meio ambiente, e são classificadas da
seguinte forma:
I – zona de proteção ambiental I;
II – zona de proteção ambiental II;
III – zona de proteção ambiental III;
IV – zona de proteção ambiental IV.
Dentre as Zonas de Proteção Ambiental citadas acima duas delas foram identificadas
como inseridas dentro da atividade da criação irregular de suínos onde é simples observar os
impactos nas áreas de ZPA I e ZPA II, as quais são definidas a seguir de acordo com o código
ambiental municipal.
§ 1º. A zona de proteção ambiental I – ZPA I – constitui-se de áreas de domínio público ou
privado, destinadas a recuperação ambiental urbana, à proteção dos mananciais hídricos, à
proteção das áreas estuarinas e seus ecossistemas associados, e as várias formas de vegetação
natural de preservação permanente, inclusive manguezais, sendo incluídas as margens dos rios
e bacias fechadas de águas pluviais, onde quaisquer atividades modificadoras do meio
ambiente natural só serão permitidas mediante licenciamento ambiental e autorização
expressa dos órgãos de controle urbanístico e ambiental do Município.
§2º. A zona de proteção ambiental II – ZPA II – constitui-se de áreas de domínio público ou
privado, que venham a ser classificada pelo órgão ambiental do Município como áreas de
risco sujeitas aos eventos ambientais, que possam trazer riscos aos assentamentos humanos e
ao patrimônio natural, histórico, turístico e cultural ou que apresentem espécies ameaçadas ou
em risco de extinção, classificadas em listas oficiais.
Art. 46. A zona de expansão urbana corresponde à área do território municipal ainda não
submetida a processo intenso de urbanização, com baixa densidade e com sistema viário
projetado ou que corresponda a interesses estratégicos do município, permitindo a instalação
de infra-estrutura.

TABELA 2: ZONEAMENTO DOS CRIADORES NO MUNICÍPIO
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O descarte dos resíduos orgânicos gerados pelo abate é realizado as margens do Rio
Golandim na Zona de Proteção Ambiental I, de acordo com o relato de um dos proprietários
da localidade onde existe o abate ilegal de suínos. Algumas das inadequações constatadas nas
vistorias técnicas apresentam-se descritas legalmente na legislação Municipal como o Código
de Postura do Município de São Gonçalo do Amarante, Lei n. 1062 de 28 de Dezembro de
2004, previstos nos artigos 27 inciso V alínea b, Art. 31, 32, 38,43 e parágrafo 1 e 2, Art. 51,
112, 113 inciso III, onde no Código Sanitário Municipal através da Lei Complementar
numero 039/2004-GP, de 19 de abril de 2004.
No capitulo IX, Das Medidas Referentes a Animais, Art. 113, do Código de Postura
do Município de São Gonçalo do Amarante diz: “a partir da vigência desta Lei, será proibida:
III – Criação e manutenção de animais ungulados, tais como bovinos, eqüinos, suínos,
caprinos, ovinos e outros assemelhados, em zonas urbanas deste município”.
Com informações obtidas em campo e através do zoneamento dos criadores, foi
constatado que a criação de porcos encontrada na localidade ocasiona poluição ambiental da
Bacia Hidrográfica do rio Golandim, pois os dejetos sólidos e líquidos dos animais são
jogados em locais impróprios: a céu aberto, sem que o solo tivesse qualquer tipo de
impermeabilização, ou mesmo diretamente no leito do rio.

A atitude é nociva aos recursos hídricos, podendo atingir lençóis freáticos; e também
ao solo, contaminando plantas, animais que se alimentem delas, e consequentemente os
moradores da região, que se alimentem das plantas e dos animais.
A Resolução CONAMA n°.237/1997 outorga que atividades agropecuárias, como
criação de animais, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, que deve ser expedido pelo
Poder Público. Empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de significativa degradação do meio (como é o caso da atividade suinícola) devem
realizar um estudo prévio de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto sobre o
meio ambiente (EIA/RIMA), o qual não foi encontrado em nenhuma das visitas técnicas aos
criadores suinícola do município.
Segundo a Resolução, o processo de licenciamento ambiental compreende três etapas
a serem seguidas pelas atividades:
I.

Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua
implementação. O prazo de validade não deve ser superior a cinco anos;

II.

Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante. O prazo de validade não deve ser superior a seis anos;

III.

Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A criação de porcos no município de São Gonçalo do Amarante concentra-se
principalmente em bairros populares de baixa renda localizados nas zonas periféricas do
município próximos ao Rio Golandim, caracterizados pela precariedade das construções e
pela falta de serviços urbanos básicos devido à geografia local, o qual impossibilita o
funcionamento dos serviços. A atividade é desenvolvida principalmente pelos “catadorescriadores” e suas famílias, localizados nas comunidades do Guajiru, Nova Zelândia e
Golandim.
Observa-se que na atividade da suinocultura desenvolvida no município alguns
criadores fazem a reutilização dos lixos sólidos orgânicos domiciliares como ração para o
animal, os quais os criadores saem em busca nas residências utilizando carroças para a coleta
(ver foto 01), embora também se utilizem resíduos comerciais (oriundos de restaurantes e de
supermercados advindos da grande Natal) e industriais (como resíduos de matadouros e
frigoríficos). As características sócio-econômicas dos criadores e à condição precária dos
bairros onde a atividade é desenvolvida é um dos fatores preponderantes para o favorecimento
do tipo de pratica de criação de forma irregular.

FOTO 01: Carroça para a coleta de lixo domestico
(Fonte: Espedito Carvalho)

Alguns criadores de porcos constituem um grupo particular entre os catadores de lixo
urbano, onde boa parte pratica a criação de porcos em zonas urbanas, como um complemento
da renda familiar.

A criação de porcos no ambiente urbano é uma estratégia de sobrevivência
desenvolvida com ajuda de toda a família, e realizada em seu próprio local de moradia. Por
esse motivo, é importante considerar os impactos sanitários e ambientais (contaminação dos
solos e dos cursos d’água que possam ser causados por essa atividade).
Algumas das principais características da criação de porcos em lugares irregulares
referem-se a seu processo produtivo. Esse pode assumir variadas formas, havendo os
produtores que realizam o "ciclo completo", os que fazem apenas a “criação inicial”, ou ainda
daqueles que praticam a “invernada”, ou "terminação", a maior parte dos criadores é formada
por pequenos produtores que realizam o ciclo completo abatendo os porcos com total ausência
das condições mínimas de higiene estabelecidas, falta de saneamento e de drenagem dos
resíduos sólidos e líquidos, onde foi observado na maioria das pocilgas vistoriadas, como
também poluição do solo ocasionada pela ausência de sumidouro e de processos de
tratamentos dos resíduos advindos do ciclo produtivo, como também a armazenagem
inadequada da alimentação da criação poluindo assim o ar e ajudando na proliferação de
vetores, e de pragas urbanas (VITALE e outros, 1996).
Ao constatar a poluição por dejetos de suínos, distingue-se a necessidade da sua
solução, mas, ao mesmo tempo, argumenta-se que a suinocultura não comporta os custos para
atender os padrões estabelecidos pela legislação ambiental. Entre os argumentos são: o baixo
retorno da atividade e o custo do tratamento, transporte dos dejetos. Porém, alega-se que a
atividade não pode parar, pois é de cunho social e estratégica para a economia.
Próximo ao local das criações de porcos em media a uns 250 metros do Rio
Golandim foi encontrado um local desmatado com uma área em torno de 600m2 (ver foto 02)
onde ali havia dejetos da avicultura e de outras atividades como: penas, ossos, sacolas pretas,
carcaça de animais (porcos), lixo domestico. Tornando a área poluída por dejetos tanto da
suinocultura como da avicultura e outras atividades paralelas geradoras de resíduos, atraindo
pragas urbanas como o urubu o qual causa impacto significativo ao trafego de aviões no
estado pois adentram as rotas de vias aéreas, causando uma problemática chamada de perigo
aviário.

FOTO 02: Deposito irregular de resíduos sólidos em área verde.
(Fonte: Espedito Carvalho)

A suinocultura representa uma importante atividade agropecuária para a região, e,
por esse motivo, tornou-se objeto deste estudo. Devido ao grande volume de dejetos
produzidos diariamente, os quais causam impacto ambiental considerável na região da bacia
hidrográfica.
De acordo com informações obtidas através do levantamento de dados e visitas a
campo, foi possível constatar exatamente qual o tipo de criação realizada, e o número de
propriedades, conforme mostra a tabela abaixo:
TABELA 1: TIPOS DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS NAS PROPRIEDADES PROXIMAS AO RIO GOLANDIM.
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Durante Ciclo Completo o produtor deve possuir as instalações que favoreçam a
gestação das matrizes em torno de 115 dias, além do alojamento dos machos e matrizes. A

partir das mesmas recomendações da criação inicial, o produtor é responsável pelo manejo do
leitão, desde a maternidade.
Na Terminação o produtor recebe o leitão com aproximadamente 25 kg. Deve
possuir instalações adequadas; abrange as fases de “recria” (fase intermediária entre leitão ao
animal adulto) até “terminação” (media de 100kg). Nesta fase recebe-se um suíno mais
resistente, vindo do produtor que o desenvolveu na etapa anterior.
A Criação Inicial consiste na etapa em que o produtor realiza todo o manejo de
cobrição e gestação das matrizes, em instalações com temperatura, nutrição e sanidade dentro
dos parâmetros recomendados tecnicamente. Esse produtor é responsável pela fase da matriz
até o final da etapa da creche (até aproximadamente 20 – 25 kg), repassando seguidamente a
matriz ao terminador. É o processo mais trabalhoso, e o produtor necessita conhecimentos
específicos.
Todas as propriedades que possuem atividade suinícola na área zoneada do
município, encontra-se desenvolvendo a atividade de uma forma ilegal sem o licenciamento
ambiental pertinente a cada uma delas. O processo é lento, em função, principalmente, da
questão financeira, já que os valores cobrados estão, muitas vezes, acima da capacidade
econômica do produtor.
Embora não existam estudos de custo-benefício, e apesar da variação de preços, a
criação de porcos, em todas as três modalidades descritas acima, continua representando um
rendimento importante para as famílias que a praticam. Uma vez que os porcos são
introduzidos em um criadouro clandestino, todo o processo de criação, incluindo abate, o
processamento e a venda é desenvolvido no ambiente urbano de forma totalmente
desconforme com a lei.
Os problemas sanitários ocupam um dos primeiros lugares nas preocupações de
quem trabalha com os catadores–criadores de porcos. Os criadores irregulares onde essa
atividade é praticada enfrentam problemas como a alta densidade demográfica, a falta de
serviços básicos (como saneamento e água potável) e a dificuldade de acesso por falta de ruas
e de calçadas. Por se tratar de uma produção clandestina, as condições higiênicas (resíduos e
sujeiras junto às moradias) e ambientais próprias da produção devem ser consideradas na hora
de se avaliarem tanto a qualidade de vida dos criadores, quanto o estado sanitário dos porcos
que são consumidos pelos produtores ou comercializados.
Com relação aos lixos orgânicos utilizados, compõem-se de restos de comida
provenientes das residências e estabelecimentos comerciais como padarias, supermercados,
restaurantes, restos de peixes, frutas e verduras.

Apesar de se tratar de matérias orgânicas perecíveis, 75% dos criadores de porcos
vistoriados não realizam nenhum tipo de tratamento nos alimentos que entregam a seus
porcos, e somente 2 deles incorporam a esses alimentos algum tipo de complemento
alimentício.
Mais da metade dos criadores costumam armazenar parte dos alimentos que
recolhem (ver foto 03). Quando algum tipo de tratamento é feito neles, consiste no seu
cozimento, utilizando-se para isso, como combustível, os resíduos que não podem aproveitar
como alimento nem comercializar, como capas de bancos de carro, restos de madeira e de
plástico, gerando altos níveis de contaminação ambiental tanto no solo como no ar. E como se
trata de grandes volumes de alimentos, a temperatura obtida não permite um cozimento
uniforme, ficando boa parte da massa sem ser tratada pelo calor. A transmissão de doenças
dos animais para os seres humanos, como por exemplo a triquinose e a cisticercose, pode
ocorrer quando os porcos são alimentados com lixo não tratado (ANCHIERI e outros, 1998).

FOTO 03: Sobras de Alimento armazenado para criação de suínos.
(Fonte: Espedito Carvalho)

No diagnóstico executado juntamente com técnicos da área de alimentos e da área
ambiental da Secretaria de Vigilância Sanitária do município, foi constatada a criação de
bovinos, suínos e caprinos, onde em alguns locais se realizam apenas a criação e outros
criação e abate de um número considerável de animais ungulados em condições higiênicosanitárias inadequadas (ver foto 04).

FOTO 04: Caracterização do Local de abate clandestino dos animais
(Fonte: Espedito Carvalho)

Os animais abatidos geram produtos e subprodutos de origem animal que são
comercializados no local do abate ou no comércio de feiras livres da Grande Natal,
supermercados e mercadinhos locais e intermunicipais.
Faz-se necessário esclarecer que os dados referentes ao abate, apresentam-se subregistrados visto que alguns criadores de animais ungulados negaram o procedimento de
abate, embora tenham sido evidenciados pela equipe de vistoria, instalação físicas
inadequadas como galpões e ainda mesas, gancheiras, papelões, etc. Indicando processos de
abate ilegal, sendo estes confirmados por informações de terceiros (vizinhança).
De acordo com o levantamento, foi comprovado que todos os locais visitados
(abatedouros e pocilgas) funcionam de forma clandestina, sem nenhum registro nos órgãos
competentes e sem a mínima condição de funcionamento; totalmente fora dos padrões
higiênico-sanitários, desde a sua localização, estrutura física, instalações, manipulação e
transporte de produtos cárneos levando ao consumidor municipal um produto contaminado,
sem mencionar que é uma fonte de doenças para a população e causa um impacto
significativo diretamente ao meio ambiente.
Observando-se a precariedade dos estabelecimentos sobre todos os aspectos, sugerese a estruturação da Secretaria de Agricultura do Município, para dessa forma, a mesma fazer
parte ativamente do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI.
Com isso, o município terá uma perspectiva positiva para a construção de um abatedouro,
obedecendo às recomendações técnicas preconizadas pela legislação pertinente, assegurando

assim um produto cárneo de qualidade higiênico-sanitária para a população, sem poluir o
meio ambiente.
Constatamos a partir da problemática evidenciada que a solução dos problemas
ambientais e sanitários verificados, faz-se necessário a intersetorialidade responsável de
acordo com o nível de competências dos órgãos municipais envolvidos.
Os criadores e alguns catadores residem e exercem suas atividades em assentamentos
irregulares, localizados nas proximidades do rio Golandim, em áreas de expansão urbana do
município e alguns em área de proteção ambiental nas proximidades da comunidade do
Guajiru, Nova Zelândia e Golandim. Por se tratar de uma população com dificuldade para se
inserirem no mercado de trabalho, muitos de seus integrantes desenvolvem várias estratégias
de sobrevivência familiar, sendo a coleta e classificação dos resíduos sólidos domiciliares
uma das mais excludentes no âmbito social e educacional.
Essa atividade econômica inclui a coleta de resíduos sólidos (orgânicos) das
residências, a separação e classificação dos mesmos, e sua venda como alimento para animais
(suínos). Geralmente, o trabalho é realizado pelo chefe da família o qual recolhem, em carros
puxados por cavalos, o lixo sólido dos bairros de classe média da cidade. Os catadores
separam o lixo orgânico (restos de comida) que são utilizados como alimento próprio e para
seus animais, do inorgânico (papel, papelão, metal, etc.).

CONCLUSÃO
O levantamento visou mostrar alguns dos impactos referentes à criação de suínos
sobre o meio ambiente, na Bacia Hidrográfica do Rio Golandim. Onde expomos a realidade
da suinocultura, como uma atividade exercida em algumas comunidades de baixa renda as
quais se situam próximas ao rio, o qual emprega basicamente mão-de-obra familiar e
constitui-se em fonte de renda principal para as famílias das quais exercem. Embora não
trazendo tantos benefícios para o produtor, a criação de suínos é facilmente encontrada
margeando algumas zonas nessa bacia. Em todas as propriedades vistoriadas observamos a
não utilização de práticas que garantam um destino adequado aos dejetos, quanto ao aspecto
sanitário das instalações, nenhuma das observadas tinham condições mínimas exigidas para o
ideal funcionamento, isto aumenta a problemática da poluição ambiental, aumenta o gasto na
saúde para combater certas enfermidades advindas do exercício da atividade de uma forma
não estruturada, o município se depara com essa criação sendo exercida de uma forma
totalmente fora de qualquer padrão, com ausência de qualquer planejamento ou orientação das
autoridades do município.
Baseado nos resultados obtidos sugere-se iniciar um movimento de cadastro dos
criadores de suínos assim como a regularização, a fim de viabilizar a própria atividade e o
manejo dos dejetos, reduzindo-se, com isto, o processo de degradação existente, como
também o impacto referente ao perigo aviário o qual é uma problemática ligada diretamente a
criação irregular prejudicando rotas aéreas trazendo além de impactos negativos no solo,
impactos negativos em rotas de trafego aéreo pela proliferação de urubus, os quais vêem se
alimentar das carcaças de porcos que são jogados em lixões coletivos. A questão dos dejetos
de suínos não se constitui apenas num problema que envolve o setor produtivo de suínos. Ela
tem inter-relação com todas as atividades que de certa forma afetam a qualidade ambiental no
município. Essa questão deve ser tratada amplamente pela sociedade, de maneira técnica, sem
apegos particulares, visando à qualidade de vida.
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